
گزارش  یک جراحت

اگر شما در جریان کار جراحت بردارید ما برای اگر شما در جریان کار جراحت بردارید ما برای 
کمک به شما حاضر هستیم.کمک به شما حاضر هستیم.



wcb.mb.ca
 این جزوه صرف جهت معلومات عمومی نشر شده است . 

قانون خسارت کارگران مانیتوبا و پالیسی های )WCB(مقامات نهایی برای رسیدگی به تقاضاها می باشند.

نکته مهم

در صورتی که در عین انجام وظیفه جراحت برداشته باشید 	 

، حق داریداز طریق )WCB(تقاضای خسارت کنید. از لحاظ 

قانون کارفرمای شماحق ندارد مانع شود که تقاضای خسارات 

کنید.

اگر به دلیل گزارش جراحات به )WCB(برایتان ایجاد 	 

مشکل کند،خدمات رسیدگی به شکایات شماراکمک خواهد کرد. 

به شماره 8081-888-204,تلیفون رایگان 1-844-888-8081 

زنگ بزنید یا به Compliance@wcb.mb.ca ایمیل کنید.

اگر شما در جریان کار جراحت بردارید ما برای 
کمک به شما حاضر هستیم.



 گزارش 

یک جراحت  
هیچکس انتظار ندارددرعین انجام وظیفه جراحت بردارد امابرداشتن جراحت 

 در ساحات کار زیاداتفاق می افتد .

وقتی که اتفاق می افتد بورد خسارت کارگران) WCB(در خدمت شما می 

باشد.

WCB جراحت های کاری و تاثیراتی که بر کارگر و فامیل آن ها می گزارد 

رادرک میکند. در نتیجه ، می کوشیم مراحل گزارش جراحات را تا جای ممکن 

سهولت بخشیم .



باید انجام بدهید...

در زودترین فرصت به کار فرمای خوداطالع بدهید. اگر   1

قادر به انجام وظیفه روزانه خود نمی باشید،ازطریق کارفرما خود را مطلع 

سازید که آیا شرکت شما دارای پالیسی برگشت به وظیفه می باشد یا خیر، تا 

بتوانید در دوران بهبودی با آنها به تماس باشید.

در زوترین فرصت خدمات صحی دریافت کنید و جراحت   2

کاری خودراحتماً به بخش صحی گزارش دهید. خدمات صحی خودرا از 

پالیسی برگشت به کار شرکت خود مطلع سازید.

اگر به علت جراحت نمی توانید به وظیفه خود حاضر   3

شوید، با WCB به تماس شوید.  به شماره 4321-954-204, یا با تلیفون 

رایگان در شماره 4321-954-855-1 )از ۷ صبح تا ۸ شب ، دوشنبه تا 

جمعه( تلیفون کنید و جزیات جراحت خودرا به کارمند خدمات رسیدگی به 

شکایات ارایه دهید.

چیزی که

شما



وقتی به تماس می شوید ، لطفاً معلومات ذیل را با خود داشته با شید:

نمبر بیمه ملی	 

نمبر هشت رقمی شناسایی صحی	 

مشخصات بخش صحی که شما به علت جراحت به آن مراجعه می 	 

نمایید

جزئیات معاش و رسید های پرداخت.	 

پس از ارایه جزئیات جراحت، به شما نبمر دوسیه داده، نام و نمبره تلیفون محقق 

که به تقاضای شما رسیدگی خواهد کرد داده می شوند. محقق کارمند WCB است، 

که همرای شما به تقاضای شما رسیدگی میکند و همچنین به سوالت شما پاسخ 

خواهد داد.

اگر در رابطه با جراحت متقبل هزینه دوا یا دیگر مصارف شده باشید، رسیدهای 

اصلی پرداخت را نگهداری نمائید و با محقق خود مشوره کنید. امکان دارد که 

WCB این مصارف را متقبل شود.



چیزی که

کارفرمای
شما بایدانجام دهد

کارفرما شما وظیفه دارد تا جراحات در ساحه کار را در ظرف پنج روز پس از 

اتفاق به WCB گزارش دهد . کار فرما باید معاش آنروز شمارا بطور کامل 

پرداخت کند و نه اینکه تا زمانی که جراحت رخ داد.

کارفرمای شما میتوانداز چندین راه جراحات در ساحه کار را به WCB گزارش دهد.

1

2

3

wcb.mb.ca

آنها میتواند از طریق انالین با استفاده از اپلیکشن 

.WCBگزارشات، حادثه را گزارش دهند

  میتواند به دفتر شکایات WCB به نمبر ذیل

4321-954-204 یا به نبمر رایگان 4321-954-855-1تلیفون کنند.

یتوانند فورمه گزارش جراحات در محل کار را خانه پری کرده و از طریق 

آنالین به WCB در نمبر ذیل فکس کنند یا به این نمبر رایگان در شماره 

4999-954-204 3804-872-877-1 زنگ بزنند, یا از طریق پست به 

.Broadway, Winnipeg, MB  R3C 4W3 333:نشانی ذیل روان کنند



چیزی که

 ارائه دهنده
خدمات صحی

شما باید
انجام دهد...

وقتی شمابه منظور جراحات درعین انجام وظیفه یا عارضه صحی دیگر نزد خدمات 

صحی میروید، آنها باید اقدام ذیل را انجام دهد: دهند

یک فورمه گزارشات صحی WCB را خانه پری نمایند و	 

 به نمبر ذیل فکس کند  4999-954-204, یا به نمبر رایگان	 

      3804-872-877-1زنگ بزنند.

فورمه گزارشات صحی WCB را همچنین میتوان به نشانی ذیل ازطریق پست روان 

Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3 333 :کرد





بورد خسارات کارگران
WCB

چه کاری را انجام خواهد داد...

وقتی WCB معلومات راجع به جراحات شمارا دریافت نمود، یک دوسیه باز میشود 

و یک محقق منصوب می شود.

:WCB و پس از آن

اطمنان حاصل خواهد کرد که جراحت درانجام وظیفه بوده است و ابعاد 	 

آن را از طریق خدمات صحی تایید خواهد کرد.

تعیین مزایا و حقوق شما	 

تماس گرفتن و معلومات دادن به شما راجع به تصمیم گرفته شده روی 	 

دوسیه و حقوق شما و چگونگی دریافت آن.



شما چه باید انجام دهید

در جریانی که شما

در حال بهبود
 از جراحات مرتبط با کار

هستید...

پالن های صحی و تداوی ارائه دهنده مراقبت صحی تان را   1

دنبال می کنید و در تمام قرار های مالقاتی شرکت می کنید

بطور منظم با کارفرمای خود به تماس باشید تا تضمین   2

شود که آنها از بهبود وضعیت شما آگاه هستند و اینکه شما چه وقت 

خواهید توانست به کار جایگزین یا وظیفه عادی تان برگشت کنید.

با محقق خود به تماس باشید  3

 و او را از هرگونه تغییر در جراحت، بهبود یا امکان برگشت به وظیفه اصلی 

خود آگاه بسازید..



WCB معلومات عمومی در باره

محل کار شما کلیه ای مصارف بیمه WCB را متقبل می شود واز معاش 	 

شما کسر نشده و شامل مالیات نیز نمی شود.

WCB تحت بورد مدیران اداره می شد که شامل ریس بورد مستقل، سه 	 

نماینده کارگران، سه نماینده کافرمایان و سه نماینده از ارگان عامل منفعه 

می با شند.

WCB متعهد به ارایه خدمات سریع، آسان، دلسوزانه، صحیح و شفاف 	 

می باشد.



یابه شماره  SAFE-759-402 )7233( در وینیپگ 
 یا SAFE-957-855-1 )7233( خارج از وینیپیگ زنگ بزنید

WCB1000E-04/06/18

چگونه با ما به تماس شوید
بورد خسارات کارگران مانیتوبا : 

Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3 333

به ما در آدرس wcb@wcb.mb.ca ایمیل کنید

جهت معلومات بیشتر به وبسایت ما www.wcb.mb.ca مراجعه نمائید

 یا به نمبر ذیل به تماس شوید 

204-954-4321

یابه نمره رایگان زنگ بزنید

1-855-954-4321

 امنیت کاری وظیفه همگان است.

جلوگری از جراحات به نفع کارگران و کارفرمایان می باشد.

جهت معلومات بیشتر مراجعه نمایید به:

safemanitoba.com

یک رشیک قابل اعتامد، که امروز را تضمین می کند  و فردای مطمنئ تر را می سازد.

تقلب و تخلفات را گزارش دهید

در شماره 8081-888-204 یا به نبمر رایگان 8081-888-844-1 زنگ بزنید یا به 

Compliance@wcb.mb.ca ایمیل کنید

اگر شما در جریان کار جراحت بردارید ما برای 
کمک به شما حاضر هستیم.

204-957-SAFE )7233(

1-855-957-SAFE )7233(


